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• Öryggisloftpúðar að framan í hliðum sæta og 
loftpúðagardínur framan og aftan 

• Rafdrifnar rúður að framan og aftan

• Fjarstýrð samlæsing – kveikir á aðalljósum og afturljósum 
með því að ýta 3x á fjarstýringu 

• Aftursæti skipt 1/3 – 2/3 niðurfellanlegt bak 

• Upphitanleg framsæti

• i-Cockpit mælaborð með 3,5“ stafrænum skjá 

• Snjallhemlun (Active City Break, virkni milli 30-80 km) 

• Nálægðarskynjarar að aftan

• Umferðarskiltalesari (Trafic Sign Recognition) 

• 7“ margmiðlunarskjár, útvarp, 6 hátalarar, Bluetooth,  
USB tengi 

• LED dagljós í framstuðara 

• Fjölaðgerðavelti- og aðdráttarstýri 

• Bílstjórasæti hækkanlegt

• Áklæði Blue Para Fabric

• 16“ álfelgur 215/65 R16

• Raffellanlegir speglar, innispegill með sjálfvirkri dimmingu

• Tölvustýrð miðstöð með loftkælingu (AC)

• Öryggisloftpúðar að framan í hliðum sæta og 
loftpúðagardínur framan og aftan 

• Rafdrifnar rúður að framan og aftan

• Fjarstýrð samlæsing – kveikir á aðalljósum og afturljósum 
með því að ýta 3x á fjarstýringu 

• Aftursæti skipt 1/3 – 2/3 niðurfellanlegt bak 

• Upphitanleg framsæti

• i-Cockpit mælaborð með 3,5“ stafrænum skjá 

• Snjallhemlun (Active City Break, virkni milli 30-80 km) 

• Nálægðarskynjarar að aftan

• Umferðarskiltalesari (Trafic Sign Recognition) 

• 7“ margmiðlunarskjár, útvarp, 6 hátalarar, Bluetooth, USB 
tengi 

• Upphitanleg framsæti 

• LED dagljós í framstuðara 

• Fjölaðgerðavelti- og aðdráttarstýri 

• 16“ stálfelgur 215/65 R16

• Bílstjórasæti hækkanlegt

• Áklæði Blue Para Fabric

• 17“ álfelgur Diamond Effect 215/60 R17

• Regnnemi í framrúðu 

• Málmlituð svunta á frumstuðara og krómlistar á 
hliðarhurðum

• Nálægðarskynjarar að aftan 

• Langbogar á toppi (Shiny Black)

• Armpúði milli framsæta, innrétting með hærri millistokki, 
rafdrifin handbremsa 

• Rafdrifnir upphitaðir speglar

• Sjálfvirk dimming á innispegli

• Skyggðar rúður að aftan

• Stillanleg hæð á gólfi í farangursrými

• Áklæði Cozy Fabric Comfort

• Bæði framsæti hækkanleg

• Hraðastillir (Cruise Control)

• Eco LED aðalljós

• Mirror Link, Apple Car Play og Android Auto 
snjallsímastenging

ACTIVE PACK STAÐALBÚNAÐUR ALLURE  STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM ACTIVE PACK

Tegund Vél Orkugjafi Hestöfl C02
WLTP

Notkun
Blandaður 

akstur WLTP

Beinskiptur
6 gíra
Verð kr.

Sjálfskiptur
8 þrepa

Verð kr.

Active Pack 1,2 PureTech Bensín 100 124 5,5 4.190.000 ---

Active Pack 1,2 PureTech Bensín 130 129/137 5,7 / 6,3 --- 4.920.000

Allure 1,2 PureTech Bensín 130 132/132 5,8 / 5,8 4.790.000 5.040.000

GT 1,2 PureTech Bensín 130 137/137 5,8 / 5,8 5.390.000 5.640.000

MIKIL VEGHÆÐ OG HÁ SÆTISSTAÐA

ÓMÓTSTÆÐILEGA HÖNNUN

PEUGEOT I-COCKPIT FULLKOMINN STAFRÆNN HEIMUR

FULLKOMIN ÖRYGGISTÆKNI

V E R Ð L I S T I

Sjá ábyrgðarskilmála á peugeotisland.is

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl. 
Einfaldaðu bílakaupin. Láttu okkur sjá um allt, uppítöku á gamla bílnum, hvort sem er við kaup, langtímaleigu eða hagstæða fjármögnun.

Skannaðu QR kóðann til 
að sjá verð á langtímaleigu 

í Vefsýningarsal.

Langtímaleiga
 á mánuði 

til 36 mánaða*

Við tökum allar gerðir eldri bíla uppí. 
*Við leigu: Leigan er langtímaleiga hjá bílaleigu Brimborgar til allt að 36 mánaða með ábyrgðar- og kaskótryggingu með tiltekinni sjálfsábyrgð, vetrar- og 
sumardekkjum og reglulegri þjónustu og viðhaldi m.v. akstur 18.000 km á ári. Nánari skilmála um langtímaleigu fást hjá söluráðgjöfum eða bílaleigu. 
Upplýsingar um leiguverð er að finna í Vefsýningarsal.



Brimborg og Peugeot áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara og að auki er kaupverð háð gengi gjaldmiðla m.v. dagsetningu verðlista. Kaupverð 
er með virðisaukaskatti og öðrum opinberum innflutningsgjöldum nema annað sé tekið fram. Verð bíls og aukabúnaðar, búnaður hans og uppítökuverð eldri bíls 
er ekki bindandi af hálfu Brimborgar fyrr en kaupandi og söluráðgjafi Brimborgar hafa skrifað undir kaupsamning. Kaupverð rafmagnsbíla er með lækkuðum eða 
niðurfelldum virðisaukaskatti í samræmi við lög um virðisaukaskatt af rafbílum. Innifalið í kaupverði er nýskráning.  Komi til breytinga á lögum um opinber gjöld 
breytist verð bifreiðarinnar í samræmi. Leiguverð er með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram og háð tilteknum skilmálum sem má finna á brimborg.is. Leigu-
verð rafbíla hækkar um 24% þegar virðisaukaskattsívilnun á útleigu rafbíla fellur niður 31.12.2023. Allir leigusamningar hækka þá, einnig þeir sem gerðir voru fyrir 
þann tíma. Leigutaki getur þá skilað bíl eða haldið áfram og greitt hærra gjald. Ábyrgð: Kaupandi hefur rétt samkvæmt íslenskum lögum til að bera fram kvörtun 
um galla í allt að tvö ár að lágmarki og í sumum tilvikum allt að fimm ár frá afhendingu bifreiðar. Nýir Peugeot bílar sem keyptir eru af Brimborg njóta að auki 2ja ára 
framlengdrar verksmiðjuábyrgðar eða samtals 7 ár eða að 140.000 km skv. nánari skilmálum. Rafbílar og tengiltvinn rafbílar eru að auki með 8 ára rafhlöðuábyrgð, 
eða að 160.000 km skv. nánari skilmálum. Söluráðgjafar veita nánari upplýsingar um ábyrgðar- og þjónustuskilmála en ítarlegri upplýsingar fylgja í eiganda- og 
þjónustuhandbók bílsins og á vefsíðu Peugeot á Íslandi www.peugeotisland.is

Málmlitur* 50.000 kr.

Sérlitur (Elixir Red /Blue Vertigo / Pearl White)* 80.000 kr.

Bakkmyndavél Visiopark 180 (fyrir Active, Allure) 50.000 kr.

Aurhlífar að framan og aftan 48.000 kr.

Þverbogar á topp 59.000 kr.

Hjólafesting f. 1 hjól (f. þverboga)  39.900 kr.

Skíðafestingar fyrir 4 skíði (f. þverboga) 49.900 kr.

Skottmotta 22.000 kr.

Alcantara áklæði (GT)* 260.000 kr.

Upphitanleg framsæti* 30.000 kr.

AUKABÚNAÐUR

Útgáfa: 2008 05.09.2022 

LITIR

HELSTU MÁL

Lengd Breidd
m/speglum

Hæð Veghæð Farangurs-
rými

Eigin þyngd Dráttargeta

4,300 m 1,770 m 1,550 m 16 cm 434 lítrar 1188-1269 kg 1200 kg
(með hemlum)

• Svart þak

• Rammalaus innispegill með sjálfvirkri dimmingu 

• Sjálfvirk háuljósastýring (High Beam Control) 

• LED aðalljós með sjálfvirkri hæðarstillingu 

• LED stefnuljós

• LED þokuljós með beygjustýringu - lýsa inn í beygjur

• Ökumannsvaki, veglínuskynjun, vegskiltalesari 

• Bakkmyndavél Visiopark 180

GT STAÐALBÚNAÐUR UMFRAM ALLURE

Lyklalaust aðgengi (Allure, GT)* 60.000 kr.

Blindpunktsaviðvörun (GT)* 30.000 kr.

10“ margmiðlunarskjár (GT)* 60.000 kr.

Svart þak (Allure)* 60.000 kr.

Panorama glerþak með sóllúgu* 210.000 kr.

Allure Pack (fyrir Allure)* 
- Bakkmyndavél Visiopark 180
- 3D Quartz þrívíddarmælaborð
- Stopp-Start rofi í mælaborði og tvær fjarstýringar

210.000 kr.

*Þennan búnað þarf að panta með bíl frá verksmiðju. Spurðu söluráðgjafa hvort 
hægt sé að breyta bíl í pöntun. 

NERA BLACK
(málmlitur)

ELEXIR RED
(sérlitur)

ORANGE FUSION
(málmlitur án aukakostnaðar)

BLUE VERTIGO
(sérlitur)

PEARL WHITE
(sérlitur)

PLATINIUM GREY
(málmlitur)

ARTENSE GREY
(málmlitur)

Í Vefsýningarsal er að finna alla lausa bíla á lager og í pöntun. Þegar þú finnur draumabílinn, sendir þú fyrirspurn og söluráðgjafi svarar um hæl.

BRIMBORG  BÍLDSHÖFÐA 8  SÍMI  515 7000  |   BRIMBORG  TRYGGVABRAUT 5  AKUREYRI  SÍMI  515 7050

• Skyggðar rúður að aftan 

• Raffellanlegir útispeglar

• Bæði framsæti hæðarstillanleg

• Álútlit á pedulum

• Quartz 3D – þrívíddar stafrænt mælaborð

• Lyklalaust start
• GPS leiðsögukerfi útvarp (Evrópu- og Íslandskort með 3ja ára 

leyfistíma), 6 hátalarar, 4 USB tengi


